
 

Tule kesätöihin Porvoon kaupungille 

 
Oletko syntynyt 1.1.1999 – 31.12.2006 välisenä aikana, etkä ole koskaan ai-
kaisemmin ollut Porvoon kaupungilla töissä? Huom. TET-harjoittelu ei ole 
este palkkaamiselle. Hae silloin ihmeessä meille!  
Porvoon kaupunki tarjoaa nuorille mm. toimistotöitä, asiakaspalvelutehtäviä, 
siivous- ja keittiötöitä, lasten- ja vanhusten hoitoa, sekä puisto- ja kunnossapi-
totöitä.  
 
Työaika on 3–4 viikkoa. Yhteensä 150 nuorten kesätyöpaikkaa on tänä 
vuonna tarjolla! Sosiaali- ja terveystoimen tehtävissä edellytetään täyttä roko-
tussuojaa Covid -19 tautia vastaan tai olet sairastanut laboratoriovarmistetusti 
Covid-19-taudin enintään kuusi kuukautta aikaisemmin. 
 
Hakuaika on ke 9.2. – ke 9.3.2022 klo 14.00 asti. Lähetä kesätyöpaikka- 
hakemuksesi www.porvoo.fi/kesatyopaikat -> Nuorten kesätyöpaikat  
3–4 viikkoa, ”Hae työpaikkaa” -linkin kautta. Luo oma käyttäjätunnus ja sala-
sana, jos sinulla ei vielä niitä ole, ja kirjaudu Kuntarekry-palveluun.  
Huom! Laitathan muistiin tunnuksesi, jos haet myöhemmin muitakin Porvoon 
kaupungin työpaikkoja. 

Kun täytät hakemusta, voit Työkokemus-kohtaan kirjata myös TET-harjoitte-
lut. Hakemuksessa on hyvä mainita myös kurssit, joita olet suorittanut,  
esimerkiksi ensiapu, pelinohjaaja, hygieniapassi, seurakunnan isonen yms.  

Voit ensisijaisesti valita vain yhden työpaikkavaihtoehdon, Lisätietoja-kohtaan 
voit laittaa toisen työpaikkavaihtoehdon, missä haluaisit työskennellä.  
Täytä hakemus huolellisesti. Älä jätä hakemuksen tekoa viime tippaan.  
Kun lähetät hakemuksen, saat automaattisen kuittauksen, että hakemuksesi 
on tullut perille. 

Jos sinulla on ongelmia hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä:  
toimistosihteeri-suunnittelija Eeva Pulkkinen puh. 040 865 4484 tai  
rekrytoija Annika Palmgren puh. 040 489 9874. 

Jos haluat lisätietoja hakemastasi kesätyöpaikasta, ota yhteyttä kyseisen  
työpaikan yhteyshenkilöön. Kaikkien kaupungin työntekijöiden sähköposti-
osoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@porvoo.fi.  

Valituiksi tulleille ilmoitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse valinnasta 
14.4.2022 mennessä. Valittujen nimiä ei julkaista henkilötietolain nojalla.  

Onnea työnhakuun! ☺ 

http://www.porvoo.fi/kesatyopaikat
mailto:etunimi.sukunimi@porvoo.fi


 

Toimistotyö 

 
• Palkkaamme 8 kesätyöntekijää. 

• Työtehtäviin kuuluu mm. toimistotyön avustavat tehtävät, arkistointi,  
postitus, monistus, siivous- ja järjestelytehtävät. 

• Osaat puhua mielellään sekä suomea että ruotsia 

                                                                                                    Kesätyöpaikkojen määrä  

Rahoitusjohto                   1 
yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist, puh. 050 482 1411 
• avustat rahoitusjohdon, hankintojen, tietohallinnon ja kehitysyksikön tehtävissä 
• ajankohta on touko- tai kesäkuu 

Henkilöstöjohto 
yhteyshenkilö: palvelussuhdepäällikkö Filippa Autio, puh. 040 489 9655    1 
• toimistoharjoittelija, erilaisia toimistotehtäviä 
• ajankohta kesäkuu 
 
Toimistopalvelut, sote-hallinto     1 
yhteyshenkilö: 
• Matias Melén, puh. 040 571 7356 
• postitus, monistus, infossa toimiminen, arkistointi 

 
Perhekeskus                        2  
yhteyshenkilö: 
• Matias Melén / Erja Toivonen (Kristiina Huopalainen) 
• toimistotyötä, arkistointia, varaston järjestämistä yms. 

 
• Aikuisten palvelut, suun terveys                                                               1 

yhteyshenkilö: 
• Mari Heinonen, puh. 040 548 8973 
• välinehuollon kuljetuksien purkaminen, postitus ja muut toimistotyöt sekä 

vastaanoton valmiuden ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Ei hoitotyötä. 
 
 

Ympäristöterveydenhuolto, hallinto                                                          1                                                                                                                  
yhteyshenkilö:  
•  Tiina Tiainen puh. 040 723 4141  
•  toimistoharjoittelija, erilaisia toimistotehtäviä 

 
Ympäristönsuojelu                                                                                      1                                            
yhteyshenkilö:  
• ympäristönsuojelupäällikkö Jesse Mether 
• avustat ympäristönsuojelun arkistoinnin ja tiedonhallinnan tehtävissä 
• ajankohta on heinäkuu 

 



 

Asiakaspalvelutyö 

• Palkkaamme 14 kesätyöntekijää. 

                                                                                                  Kesätyöpaikkojen määrä 

Matkailu- ja markkinointiyksikkö,                                            3 
Porvoo Help -matkailuneuvoja  
yhteyshenkilö:  
markkinointisuunnittelija Tanja Peisala, puh. 040 4899 802 
• avustat matkailuneuvonnan tehtävissä 
• ajankohta on kesä-elokuu 
• rohkenet puhua suomea, ruotsia ja englantia asiakkaiden kanssa.  

Kulttuuripalvelut 
Taidetehdas, Galleria Vanha Kappalaisentalo, Runebergin koti                    8 
yhteyshenkilö: 
kulttuurikoordinaattori Sini Kallio, puh. 040 676 3005                                       
• näyttelyn asiakaspalvelu-, valvonta- ja muut tehtävät 
• lasten työpajatoiminnan ohjaus 
• ajankohta on kesä-elokuu 
• rohkenet puhua suomea, ruotsia ja englantia asiakkaiden kanssa. 

 
Ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintähuolto   2 Porvoo 
Porvoon ja Loviisan vastaanotot                                                                     1 Loviisa 
yhteyshenkilö: 
• Petronella Jansson, puh. 040 480 4596  
• vastaanoton avustaja, järjestämistä, siivousta, pyykinpesua  
• instrumenttien pesua, eläinlääkärin avustamista 

• rohkenet puhua suomea ja ruotsia asiakkaiden kanssa. 

Siivoustyöt 

• Palkkaamme 14 kesätyöntekijää. 

     Kesätyöpaikkojen määrä 

• Toimitilapalvelut -yksikkö, Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut   14 
yhteyshenkilö:  
palvelupäällikkö Marianne Seppänen puh. 040 752 7221 
• avustavat siivous- ja keittiötyöt 
• nurmikonleikkuu  
• ajankohta on kesäkuu-heinäkuu 2022 
 



 

Lastenhoito 

• Palkkaamme 17 kesätyöntekijää. 
• Lasten hoitoa päiväkodeissa 
• Hoidat, leikit ja ulkoilet lasten kanssa. 
• Ajankohta on kesä-heinäkuu. 
                                                                                              Kesätyöpaikkojen määrä 

 
Päiväkodit                                                                                           17  
yhteyshenkilö: 
Catharina Lindstedt, puh. 040 510 4213  

Kirjasto, leirit ja taidekoulu 

• Palkkaamme 14 kesätyöntekijää. 
• Olet täsmällinen, huolellinen, oma-aloitteinen.  
• Osaat puhua mielellään sekä suomea että ruotsia. 

                                                                                                Kesätyöpaikkojen määrä 

Kirjasto, järjestelyapulainen tai leiri-/lastenohjaaja                                    3+2 
Pääkirjasto ja Gammelbackan kirjasto 
yhteyshenkilö: 
palveluesimies Kaisa Tolonen, puh. 040 489 9605 
• järjestelyapulainen (3 kpl): avustava kirjastotyö ja järjestelytehtävät 
• leirin/lasten apuohjaaja (2 kpl): lapsiasiakkaiden ohjaaminen päiväleirillä tai kerhotyyppi-
sessä toiminnassa. Myös avustavat kirjastotehtävät.  
• ajankohta on kesä-elokuu 
• kielitaito katsotaan eduksi 

Taidekoulu, taidekouluapulainen      5  
yhteyshenkilö: 
rehtori Jenni Iivonen, puh. 040 612 7492                     
• avustamista kesäkurssi- ym. toiminnassa  
• kielitaito: suomi/ruotsi katsotaan eduksi 
• tulee hyvin toimeen eri-ikäisten lasten kanssa  
• ajankohta on kesä- tai elokuu 
  

  

Nuorisopalvelut, apuohjaaja 4 
yhteyshenkilö: 
nuorisopalvelukoordinaattori Mila Eriksson, puh. 0400 998 294 
• apuohjaajana toimiminen nuorisopalveluiden kesätoiminnassa  
(lasten ja nuorten päiväleirit, liikkuva nuorisotyö, luovat työpajat)  
• kielitaito katsotaan eduksi 
• ajankohta on kesäkuu  



 

 

Viheralueet, kuntatekniikan palvelut  

ja liikuntapaikkojen hoito, varastotyö 

• Palkkaamme 42 kesätyöntekijää.   

 

     Kesätyöpaikkojen määrä 

 
Viheralueet   8 
yhteyshenkilö: 
puistotyönjohtaja Jaana Öhman, puh. 0400 848 137          
• avustat viheralueiden hoidossa, puistojen kunnossapito- ja rakennustehtävissä 
 

 

Kuntatekniikan kunnossapito     18 
yhteyshenkilöt: 
kunnossapitomestari Ville Kaasinen, puh. 040 5160 681  
• avustat kivityömiestä, satama- ja varikkotyöntekijää ym. 
 

 

Liikuntapaikkojen kesätyöntekijä    12  
yhteyshenkilö: 
liikuntapaikkamestari Pasi Liitiäinen, puh. 040 489 9809  
• urheilukenttien ja muiden ulkoliikuntapaikkojen sekä uimarantojen siistimis- ja avustava 
ylläpitotyö 
• 120 h kesätyöjakso sijoittuu aikavälille 6.6.–8.8.2022 

 

Turvakoti 4  
yhteyshenkilö:  
Marika Johansson, puh. 040 676 7875 
• lastenhoitoa, järjestely/varastotyö ja pihatyöt 

 



 

 

Vanhus- ja vammaispalvelut 

• Palkkaamme 41 kesätyöntekijää. 
• Avustat vanhusten hoito- ja huoltotehtävissä. 
• Seurustelu, ulkoilu ja avustaminen ruokailussa sekä olet mukana arkea  
piristävien tapahtumien järjestämisessä 
• Ajankohta on kesä/heinäkuu 

 

      Kesätyöpaikkojen määrä 
       

Kotihoito/Omenamäki                        6       
yhteyshenkilö:  
Sanna Nykänen, puh. 040 861 1208 
 

 
          
Asumispalvelut                                                                                         
yhteyshenkilö:  
Ansa Bergheim, puh. 040 489 9780 

 
Pääskypellon palvelukoti    8 
 
Johanna-koti                        8 
 
Toukovuoren palvelukoti                        8 
 
Palomäen palvelukoti                        8 
 
 

 
Näsin kuntoutuskeskus, osastot 1–2 ja Wilhelmina  3 
yhteyshenkilö: 
Katariina Stenman puh. 040 186 1338  

 

 



 

 

Vuosilomasijaiset ja kausityöntekijät 

Porvoon kaupunki hakee lisäksi vuosilomasijaisia ja kausityöntekijöitä mm. matkailu- 
neuvontaan, viheralueille ja rakennusalan tehtäviin, terveyspalveluihin sekä vanhus- ja 
vammaispalveluihin. Näihin tehtäviin palkataan ensisijaisesti alan opiskelijoita.  

Seuraa kesätyöpaikkailmoitteluamme www.porvoo.fi/kesatyopaikat      
 

 

 

http://www.porvoo.fi/kesatyopaikat

